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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ έκλεισε με απώλειες την Παρασκευή, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,32% και έκλεισε στις 921,25 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,41%, 
FTSE Mid Cap: +0,23%) με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 36,1εκ. σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση 
με τα EUR 36,5εκ. την Πέμπτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,03% (FTSE Large Cap: +0,89%, 
FTSE Mid Cap: +0,69%) και ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε εβδομαδιαία κέρδη 1,36%, με οδηγό κυρίως την Πειραιώς 
Financial Holdings (+2,72% εβδομαδιαίως) και την Eurobank (+2,55% εβδομαδιαίως). Εκτός των τραπεζών, η ΓΕΚ 
Τέρνα (+8,16% εβδομαδιαίως), η Μότορ Οϊλ (+4,75% εβδομαδιαίως) και η Aegean Airlines (+2,45% εβδομαδιαίως) 
σημείωσαν τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη. Στην αντίθετη πλευρά, η Quest Συμμετοχών (-3,97% εβδομαδιαίως), 
η Βιοχάλκο (-3,15% εβδομαδιαίως) και ο ΟΠΑΠ (-2,19% εβδομαδιαίως) σημείωσαν τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες 
απώλειες. Αναμένουμε μια ήσυχη συνεδρίαση σήμερα με χαμηλούς όγκους, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς 
αγορές. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΑΔΜΗΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας τον Νοέμβριο μειώθηκε κατά 9,87% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στις 3.678 GWh, η οποία 
καλύφθηκε κατά 90,3% από την εγχώρια παραγωγή των 3.320GW (όπου το φυσικό αέριο συνεισέφερε το 36,2% 
έναντι 25,1% τον προηγούμενο μήνα, οι ΑΠΕ το 48,0% (έναντι 57,3%), ο λιγνίτης το 9,4% (έναντι 8,8%) και τα 
υδροηλεκτρικά το 6,3% (έναντι 6,6%)), ενώ οι καθαρές εισαγωγές κατά τη διάρκεια του μήνα διαμορφώθηκαν σε 
358GWh (9,7% της συνολικής ζήτησης) 16GWh υψηλότερα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021. Σημειώνουμε α) ότι η 
Ελλάδα παρέμεινε εισαγωγική χώρα τον Νοέμβριο, β) την αυξημένη συμβολή του Φυσικού Αερίου στο μείγμα 
παραγωγής και τη χαμηλότερη των ΑΠΕ κατά τη διάρκεια του μήνα και γ) τη χαμηλότερη ζήτηση σε ετήσια βάση. Σε 
ό,τι αφορά τα μερίδια αγοράς, η ΔΕΗ κέρδισε 4,4% σε μηνιαία βάση τον Νοέμβριο από τον προηγούμενο μήνα στο 
61,1% και ακολουθούν η Protergia της Μυτιληναίος (8,7%), η Ήρων της ΓΕΚ Τέρνα με 7,3%, η ELPEDISON με 6,3% και 
η NRG της MOH με 4,6%. 

 

Τίτλοι νέων της αγοράς 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το ΤΑΙΠΕΔ στοχεύει να αντλήσει EUR 1δισ. μέσω της εισαγωγής της συμμετοχής του 
30% στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών στο Χρηματιστήριο, που συνεπάγεται συνολική χρηματιστηριακή αξία ύψους 
EUR 3δισ. Επιπρόσθετα, η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου αναμένεται μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2023, 
ενώ η ολοκλήρωση της εισαγωγής αναμένεται ένα μήνα μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς κατέληξε σε συμφωνία με τη Bain 
Capital Credit, για την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases, συμπεριλαμβανομένου 
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ταξινομημένου ως διακρατούμενου προς πώληση, μεικτής 
λογιστικής αξίας EUR 500,0εκ. στις 30.09.2022. Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% περίπου της 
μεικτής λογιστικής αξίας ή περίπου EUR 130,0εκ. Το νέο είναι θετικό και αναμενόμενο. Διατηρούμε τη σύσταση μας 
για Αγορά και Τιμή Στόχο EUR 2,80/μετοχή.  

 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπέγραψε κατ’ αρχήν συμφωνία με την Μυτιληναίος για την ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση 
ενός χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας περίπου 210MW στη Ρουμανία. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από δύο 



φωτοβολταϊκά πάρκα, που αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2024. Και τα δύο 
έργα αναπτύχθηκαν από τη Μυτιληναίος, η οποία θα αναλάβει και την κατασκευή. 

Μετά την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών 
εκδόσεως της εταιρείας Πλαίσιο Computers, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, ο κ. Γεώργιος 
Γεράρδος, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαίσιο Computers, στις 23 Δεκεμβρίου 2022 απέκτησε 
1.689.955 μετοχές στην τιμή των EUR 4,58/μετοχή, που αντιπροσωπεύει το 7,66% του συνόλου των μετοχών της 
εταιρείας. Ο προτείνων κατέχει πλέον 19.832.668 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 89,84% των 
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

28/12/22 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΣΕΠ 
30/12/22 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΝΟΕ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΟΚΤ 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  

28/12/22 | Attica Bank (9μηνο 2022) 

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  

30/12/22 | Attica Bank (ΕΓΣ) 
09/01/23 | Intracom Συμμετοχών (ΕΓΣ) 
13/01/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ) 

Αποκοπή μερίσματος  

11/01/23 | HELLENiQ ENERGY (επιπλέον προμέρισμα EUR 0.25) 
30/01/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  

30/12/22 | Ιντρακάτ (αποκοπή δικαιώματος προτίμησης) 
04/01/23-20/01/23 | Ιντρακάτ - Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων 
04/01/23-25/01/23 | Ιντρακάτ - Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων 
 

 

 Αποποίηση Ευθύνης 

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς 
και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία 
περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που 
θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από 
την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται 
ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. 

 

 


